PREJDITE
KU SKYLINKU!
Užívajte si dokonalý obraz
s bohatou ponukou programov!

Vybavenie
a inštalácia za

1€

— Pestrá ponuka a najviac HD programov
— 100% pokrytie TV signálom v SR
— Jednoduchý a rýchly prechod

OD SKYLINKU ZÍSKATE

všetko potrebné pre príjem satelitného vysielania vrátane inštalácie za 1 €!

TELEVÍZIA OD SKYLINKU
LEN ZA 7,30 € MESAČNE.
NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA
NA TRHU!

Vybavenie
a inštalácia len za

1€

— 79 programov, z toho 32 vo vysokom rozlíšení HD

— sledujte svoje obľúbené programy kedykoľvek, kdekoľvek – aj na tablete a mobile
— 7 denný archív programov, možnosť nahrávania, videopožičovňa

Balíček

SMART
9,90 €

7,30 €
Aktuálny zoznam programov a cenník nájdete na www.skylink.sk

mesačne

PODMIENKY AKCIE
Ponuka je určená pre všetkých televíznych divákov, ktorí ešte nie sú zákazníkmi Skylinku a dostali tlačovú zásielku
so špeciálnou ponukou akcie Prejdite ku Skylinku!, ktorej súčasťou je OSOBNÝ KÓD PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY
(zľavový kód).
Ponuku je možné využiť len uplatnením zľavového kódu.
Podmienkou je uzatvorenie zmluvy na 24 mesiacov. Prvá platba zahŕňa úhradu balíčka Smart minimálne na prvé
3 mesiace. Nasledujúcu platbu je nutné vykonať minimálne 5 dní pred dátumom splatnosti, ktorý je uvedený
v zmluve. Zvýhodnenú cenu garantujeme po celú dobu záväzku.
Ponuka platí do 30. 6. 2019.

špičková HD

ZÁBAVA

ZARIADENIE PRE PRÍJEM SATELITNÉHO VYSIELANIA

Kompletné zariadenie (satelitná anténa, LNB konvertor, prijímač alebo CA modul, dekódovacia karta) prechádza
ištaláciou do vlastníctva zákazníka.

ZÁKAZNÍK MÁ MOŽNOSŤ VYBRAŤ SI NIEKTORÝ Z NASLEDUJÚCICH PRIJÍMAČOV*
ALEBO CA MODUL:

— satelitný prijímač GoSAT GS7010HDi, GoSAT 6050HDv, Amiko SHD 8550 IR, Strong SRT 7502,
Thomson THS815
— CA modul 701 (bez podpory funkcie automatického ladenia a usporiadvania programov – FastScan,
integrovaná dekódovacia karte Skylink)
SATELITNÝ PRIJÍMAČ

CA MODUL
* v závislosti na skladových zásobách príslušného partnera Skylinku

INŠTALÁCIA

Štandardná inštalácia v rámci akciovej ponuky zahŕňa:
— Uzatvorenie zmluvy na prevádzke predajcu/technika

— Základné vybavenie a kompletáciu satelitnej antény (paraboly) + dekódovaciu kartu Skylink
— Práce spojené s inštaláciou satelitnej antény (paraboly) za oblok na fasáde objektu

— Nastavenie satelitnej antény (paraboly) na dve družice systémom Multifocus alebo Monoblock – platí len pre
Astra 19,2 E a Astra 23,5 E

— LNB Monoblock single

— LNB Monoblock Twin – pri prijímačoch s 2 tenermi

— Nastavenie satelitného prijímača alebo CA modulu a prepojenie s TV

— Naladenie programov pomocou funkcie Fast Scan (nevzťahuje sa na CA modul)

— 10 m bieleho koaxiálneho kábla, 2–4 × konektor podľa vybraného typu prijímača, 3 × kotvu (hmoždinka + skrutka),
izolačnú pásku/sťahovacie pásky

— Preškolenie zákazníka v obsluhe satelitného vybavenia

POLOŽKY ÚČTOVANÉ NAD RÁMEC ŠTANDARDNEJ INŠTALÁCIE
— Dojazd technika (účtované podľa počtu kilometrov od prevádzky technika)

— Výložník/konzola pre uchytenie paraboly (účtované na základe zvoleného technického riešenia inštalácie
po obhliadke objektu)

— Nadštandardné/netypické práce (použitie plošiny, inštalácia na strechu. atď.) a materiálu (napr. kabeláž)
Všetky položky nad rámec štandardnej inštalácie sú účtované podľa cenníka technika. Cenu prípadného materiálu

a úkonov nad rámec štandardnej inštalácie je potrebné s daným technikom dohodnúť pred zahájením inštalačných
prác. Cenu a typ nadštandardných úkonov uvedie technik do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou zmluvy.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou M7 Group S.A.;
so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolenie kpodnikaniu c. 00143760/1

